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5 -dnevni OSNOVNI tečaj za razstrupljanje telesa kot 

CELOTE 

 

 

 

 

 

"Veličina Človeka ni toliko o tem, da lahko spreminja Svet, kot je v tem, da lahko spreminja samega 

Sebe. (Mahatma Gandhi) 

 

http://www.majalesnik.si/


Copyright: Maja Lešnik – 5 dnevni tečaj razstrupljanja telesa kot CELOTE – www.majalesnik.si  

PROGRAM  

1. RAZUMEVANJE svojega TELESA kot CELOTE 

Narava nam je dala čudovito telo, ki se samo regenerira in tolerira naše napake, ki jih 

delamo vedno znova in znova. A vedite, če delamo leta in leta napake in mu ne damo časa in 

pravilne energije, da bi se telo lahko regeneriralo, ga s tem počasi -  a vztrajno zastrupljamo.  

Verjemite na dolgi rok to ne gre in je velikokrat že prepozno, ko nam začne telo vračati z 

bolečinami, utrujenostjo ali pa celo boleznijo. Na srečo nam je velikokrat dano poskusiti 

znova, pravilneje, torej izkoristimo to in bodimo hvaležni. 

 

Pod to temo se bomo dotaknili širše slike pogleda na telo, saj že veste, da nismo samo fizično 

telo, ampak mnogo mnogo več.  

 

Obdelali bomo osnovno učenje različnih ravni telesa, se dotaknili pomena naše avre ter 

naših energijskih centrov (čaker) in energetskih kanalov (meridiani). 

 

Sledi razumevanje naše morfologije telesa in biološke ure notranjih organov , saj nam je to v 

pomoč pri načrtovanju pravilnega prehranjevanja za več energije, vitalnosti in mladostnosti. 

Poleg vsega je to vedenje izjemno pomembno za doseganje naših ciljev tako na telesni, kot 

tudi na energijski ravni ter seveda v snovnem svetu.  

 

V tej povezavi spada tudi osnovno razumevanje vpliva planetov na naše telo in počutje , saj 

vsak planet resonira tudi z določenim energetskim centrom našega telesa.  

 

http://www.majalesnik.si/
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2. OSNOVE RAZSTRUPLJANJA TELESA IN NAČINA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA. 

 

V tej temi se bomo dotaknili razumevanja vloge PREHRANE in OKOLJA v našem življenju. 

Zelo pomembno je vedeti vpliv prehrane na naše notranje organe, saj s tem preprečimo 

marsikatero bolezen in vnetje. Prav tako pa je energija našega telesa in počutje odvisno od 

goriva, ki ga prejmemo iz hrane.  

 

Tudi okolje, ljudje okoli nas in informacije, s katerimi se vsakodnevno polnimo imajo izreden 

pomen pri graditvi naših ciljev in uresničevanju naših želja.  

Dotaknili se bomo tudi pomena frekvence in vibracije, ki imajo za nas izjemen zdravilni 

pomen ter tudi kaj se trenutno dogaja z Zemljo in njenim dvigom energije - kaj vse to za nas 

pomeni.  

 

3. RAZLIČNE PRAKSE ZA PRIPRAVO NA ŽELJENO SPREMEMBO 

 

Zelo pomembno je, da preidemo iz teorije v prakso, zato bom tu izhajala iz lastnih izkušenj 

in znanj ter vam podala napotke kako se lotiti začetne prakse na različnih področij: 

➢ Osnovna praksa za reprogramiranje svojih misli. 

➢ Osnovna praksa za lažje odločanje. 

➢ Osnovna praksa za pričetek razstrupljanja telesa. 

➢ Osnovna praksa za vztrajanje pri zdravem življenjskem slogu. 

➢ Osnovna praksa na poti vitkosti. 

 

http://www.majalesnik.si/
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4. PRAKTIČNO SPOZNAVANJE ENERGIJSKIH TEHNIK ZA DVIG ENERGIJE IN TRDNO 

NAMERO. 

 

V tej povezavi bomo spoznali, kako si postaviti in uresničiti svoje želje ter praktično izkusiti 

kodirane gibalne tehnike, ki pripomorejo k dvigu energije in lažjemu doseganju naših 

namer.  

Kaj je NAMERA? 

Kako si jo zastaviti? 

Kako jo manifestirati? 

Gibalna praksa. 

Kaj več o tehnikah si preberite na https://majalesnik.si/fit-ucilnica/  

 

5. PRAKTIČNO SPOZNAVANJE TEHNIK ZA KREPITEV VOLJE in MOČI ter POSTAVITEV 

SVOJEGA STEBRA IZBOLJŠANE VERZIJE SEBE. 

 

Tukaj bomo spregovorili o naši volji in moči ter jasno postavili svoj steber moči. To nam pomaga 

zbrati pogum in moč za korake, katere vemo da jih moramo narediti, če želimo spremeniti trenutno 

stanje v katerem smo. Prav tako pa so ta dejanja odlična popotnica za več volje do življenja.  

➢ Kje se skriva naša volja in moč? 

➢ Kako pozdraviti naš center moči? 

➢ Praktično učenje izvedbe krepitve naše moči po tehnikah Carlosu Castanedi ter 

čutenje Sebe v stebru svojega Življenja. 

http://www.majalesnik.si/
https://majalesnik.si/fit-ucilnica/
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Celoten PROGRAM poteka ali v zaprti FACEBOOK skupini preko javljanja v ŽIVO, posnetki in 

teoretični podpori v skupini ter poslanimi PDF vsebinami ali v PAKETU, kjer vam je vsak dan 

poslana določena tema na vašo elektronsko pošto, da jo preučite, ko imate čas.   

V obeh primerih pa lahko vse vsebine preučite kadarkoli in kjerkoli ste, ne glede na čas.  

Gre za dnevno podporo in zanimive vsebine na to temo ter seveda tudi primerni RECEPTI za 

obogatitev vaših brbončic. 

A ni to nekaj najboljšega? 

 

Prijave na mojsvet@majalesnik.si  

Veselim se učenja z Vami. 

Ostanite FIT in FAJN! 

MAjA 

http://www.majalesnik.si/
mailto:mojsvet@majalesnik.si

